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Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
* Zabal, otoi, Jauna, nire begiak, 
ikus daiezan zure bihotzaren miragarriak. 
Bide-bazterrean nago-ta itsu, 
Zu, nire Jauna, Zu ikus zaidazan osatu naizu. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nire eskuak: 
beude zabalik, ta biztu begiez bihotz ahulduak. 
Gatx guztien gaindi, noan zurekin; 
hartu eskutik, kurutzera ere joan ahal nadin. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nire bihotza, 
entzun dagidan, behartsuen deian, Kristoren boza. 
Askorentzat hilda zagoz zu, Jauna: 
egon nirekin; inoiz galdu ez nadin biztu fedea. 
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rrotoak, eta Jesusen jarraitzaile izateko gogoa, 
Jainkoaren seme-alaba lez alkartzean: 
 
—Jesus Jauna, Aitaren esaneko izatea gauzatzen 

dozuna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, txikia zeure ondoan eta erdian 

jarten dozuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jerusalemera bidean lagunak 

gura gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Jainkoaren erregetzeari gure eguneroko bizi-
tzan sarrerea emoteko uko egin behar deutsogu 
gure buruari. Eta hain gatx egiten jaku… Jo dai-
gun otoitzera: 
 
—Elizearen alde: txikien eta baztertuen ondoan 

egotea bilatu daian, eta hareexek deitu dai-
zan Jainkoaren ondasunetara, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Euren lurraldetik iheska, eta bizi izateko leku 

bila dabizenen alde: danerik daukagunon bi-
hotzak zabalik aurkitu daiezan, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Etorkinei euren mugak hesiz inguratzen deu-

tsezenen eta laguntzea ukatzen deutsen lu-
rraldeak hareen antsia eta garrasia entzu-
teko gauza izan daitezan, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Familia apurtuen alde; euren izaera ezbardi-

nagaitik erasoak sufritzen dabezenen adle; 
aurrean erabiliak edo bortxatuak diran ema-
kume eta umeen alde: gu guztion harrera 
ona eta laguntza izan daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Batzuen gozamena eta atsegina besteak iraintzea, edo bes-
teen lepotik barre egitea da, antza. Eta, gehienetan, makalak 
eta Jainkoaren otsein edo zerbitzariak izaten dira horreta-
rako erabiliak. Otoitzera eroan gaizala hori jakiteak. 
 
 
Jakituria liburutik   (Jkd 2, 12a. 17-20) 
 
Honan inoen gaiztoek, oker arrazoituz: 
«Jarri deioguzan sareak zintzoari, 
Ikusi dagigun esaten dauana egia dan ala ez, 
aztertu dagigun zelako amaierea dauan ikusteko. 
Zintzoari, benetan Jainkoaren seme bada, 
Bera etorriko jako laguntzera 
eta libratuko dau arerioen eskuetatik. 
Irainak eta oinazeak jasanazoko deutsaguz, 
haren nasaitasuna ezagutu eta eroapena probatzeko. 
Heriotza lotsagarrira kondenatuko dogu, 
bere esanetan, Jainkoak alde urtengo deutso-eta». 
 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Sinistuna ere ez dago arazo eta haserreetatik salbu. Bizitzako 
gora-beherei zelan erantzun ikasi egin behar izango dau. 
Ebanjelioa da bidea. Baina hartzen ete dogu ebanjelioa bizi-
tzarako dei lez? 
 
Santiago Apostoluaren gutunetik   (St 3, 16—4, 3) 
 
Senide maiteok: Bekaizkeria eta norgehiagokeria diran to-
kian, han dira nahastea eta era guztietako gaiztakeriak. Goi-
tik datorren jakituria, barriz, garbia da lehenengo; gainera, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 25. 
domekako liturgia ospatzera. Jerusalemeko igo-
keran Jesusek lagun gura gaitu; baina berak jar-
ten dauzan baldintzak ez dira beteteko errezak. 
Behar bada, gure bizitzan beste lehentasun ba-
tzuk daukaguzalako. Eta bere ondoan egon 
arren, berqagandik urrun egion geintekezela 
ikusiko dogu. Ea erantzuteko prest aurkitzen 
gaituan, deitu egingo deusku-ta. Jai giroan sartu 
gaitezan, abestuz. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 

1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 

 
 
Damu-otoitza 
† Autortu daiguzan gure norberekeriazko lehen-
tasunak, gure arteko inbiriak, haserreak eta go-
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(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
 
OTOITZA 
 
Jesus: lagun eta maisu zaitugu; 
zeure ondora deitzen deuskuzu 
eta zeure bizikereaz irakasten 
gizakiak ze lehentasun izan leiken. 
 
Jainkoaren nahia bilatzea lehen, 
eta senidearen zerbitzari izatea hurren, 
geure buruari eta zalekeria guztiei 
uko eginez. Eta gauza erreza ez! 
 
Erakar gaizuz zeure ingurura, Jesus;  
zure hitza alkarregaz entzun daigun 
eta eguneroko bizitzan gauzatu daigun 
zure irakatsia:  
Aita/Ama Jainkoaren seme-alaba izatea. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 
Erantzun salmoa 

Sal 53, 3-4. 5. 6 eta 8 

 
 
R/. Jauna da nire biziaren eusle. 

 
 

Ene Jainko, salbatu nagizu zeure izenagaitik, 
defendatu nire auzia zeure ahalmenaz. 
Entzun, ene Jainko, nire otoitza, 
makurtu belarria nire ahoko berbetara. R/. 
 
Nire aurka jagi dira harroak 
eta ni hil nahian dabilz gogorzaleak, 
Jainkoaren ardura barik. R/. 
 
Baina nik Jainkoa dot laguntzaile, 
Jauna neure biziaren babesle. 
Sakrifizioak eskeiniko deutsudaz bihotz-bihotzez, 
zure izena goratuko, Jauna, ona zaralako. R/. 
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—Jainkoaren berbara eta sakramentuetara hu-
rreratzeko aukerea dogunok ezeren bildur 
barik jarri daigun Jainkoagan gure uste osoa, 
txikien artean txikien bihurtuz geure burua, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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baketsua, bihozbera, amore-emoilea, errukitsua eta frutu 
onak dakarzana, alderdikeria eta itxurazalekeria bakoa. Ba-
kegileek bakean ereiten dabe eta frututzat zuzentasuna ba-
tzen. 
Senide maiteok: Nondik sortzen dira zeuen artean dozuezan 
hasarreak eta burrukak? Ez ete zuen barruan burrukan dabil-
zan grina txarretatik? Zeredozer gogo biziz gura eta eskuratu 
ezin dozuenean, hil egiten dozue; zeredozer biziro nahi eta 
lortu ezin dozuenean, hasarrea sortu eta burruka egiten do-
zue. Ez daukazue, eskatzen ez dozuelako; eta eskatu eta har-
tzen ez badozue, txarto eskatzen dozuelako da, zeuen grina 
txarrak asetzeko eskatzen dozuelako. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Jesusen inguruan egon arren, harengandik urrun 
egon daitekez gure lehentasunak. Ea erantzu-
teko prest aurkitzen gaituan deitzen deusku-
nean. Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, 
zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 9, 30-37) 
 
Aldi haretan, Jesus eta ikasleak menditik alde 
egin eta Galilean zehar ebilzan. Jesusek ez eban 
inork jakiterik gura, ikasleei irakastera emona 
egoan-eta. Honan inotsen: Gizonaren Semea gi-
zakien eskuetan itziko dabe; hil egingo dabe, 
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baina hil eta hiru egunera biztu egingo da. Ha-
reek, ostera, ez eben ulertzen zer esaten eu-
tsen; itauntzeak, barriz, bildurra emoten eu-
tsen. 
Heldu ziran Kafarnaumera, eta, etxean egozala, 
Jesusek itaundu eutsen: Zer eztabaida izan do-
zue bidean? Baina hareek hitzik ez; euren artean 
handiena nor ete zan eztabaidatu eben-eta bi-
dean. 
Jesarri zan Jesus eta, Hamabiei dei eginik, esan 
eutsen: Lehenengo izan nahi dauana izan bedi 
danetan azkena eta danen zerbitzaria. 
Gero, umetxo bat hartu, hareen erdian jarri eta, 
besarkatuz, esan eutsen: Honako umea nire ize-
nean onartzen dauanak Neu onartzen nau, eta 
Ni onartzen nauanak, ez nau Ni onartzen, bialdu 
nauan Ha baino. 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 


